
ANGLIČTINA – 7. TŘÍDA  

 

1.) Školní sešit – zápis: 

FUTURE ARRANGEMETNS (= UJEDNÁVÁNÍ BUDOUCNOSTI) 
- pro ujednání budoucnosti používáme present continuous tense (=přítomný průběhový čas)  

- použijeme ho, hovoříme-li o věcech, které jsou do budoucna již ujednané a domluvené (máme 

přesně domluvený den, čas, datum a místo naší aktivity nebo setkání) → např. Příští pondělí v 10:00 

jsem objednaný k zubaři.  

Tvoření: 

PODMĚT + TO BE (am/is/are) + SLOVESO -ING  

I’m meeting Joe tomorrow evening.  

We’re flying to Barbados in July.  

o zápor tvoříme vytvořením záporu přes sloveso TO BE (am not/isn’t/aren’t) 

She isn’t going to the cinema on Friday.  

o otázku tvoříme výměnou podmětu se slovesem TO BE  

Are you playing in the tennis tournament at the weekend? 

 

2.) Učebnice str. 51: 

cv. 5A – prohlédni si diář detektiva Smart Aleca. Do školního sešitu napiš věty o tom, co má domluvené 

na příští týden – použij přítomný průběhový čas. Monday a Tuesday uvádím jako příklad: 

1. On Monday he is having lunch with the Prime Minister.  

2. On Tuesday he is going to Buckingham Palace.  

 

cv. 5B – nyní do školního sešitu napiš, jaké aktivity budeš vykonávat v tyto časy: THIS EVENING, AT THE 

WEEKEND, TOMORROW. Aktivity si můžeš vymyslet a žádná se nebude opakovat. Zde uvádím pro 

příklad své tři věty: 

1. This evening I’m watching Pirates of the Caribbean on TV.  

2. At the weekend I’m visiting my grandparents in Oxford.  

3. Tomorrow I’m having a piano lesson.  

 

3.) Pracovní sešit str. 43: 

cv. 5 – doplň rozhovory, ve kterých se lidé domlouvají na schůzkách. Celé cvičení bude v přítomném 

průběhovém čase. Hlídej si osoby a otázky, u kterých musíš prohodit to be a osobu. Zde uvádím první 

dva rozhovory jako příklad: 

1. Are you seeing (see) Helen next Saturday? 

Yes, we are meeting (meet) in the park at three o’clock. 

2. How are you getting (get) to the concert next Friday? 

My dad is taking (take) us.  


